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1. Innledning

Alkoholloven pålegger kommunene å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Intensjonen er å se
næringshensyn, folkehelse og innsatsen på rehabiliteringsområdet i sammenheng. Folkehelsehensyn
skal tillegges særlig vekt.
Horten kommune har tidligere hatt en helhetlig rusmiddel politisk handlingsplan. For neste
planperiode er det nå besluttet at det er mer formålstjenlig å utarbeide en plan som i hovedsak
omhandler kommunens alkoholpolitikk og de alkoholpoliske retningslinjene slik alkoholloven krever.
Alkohol er det rusmidlet som forårsaker størst belastninger både i et individuelt perspektiv og i et
samfunnsperspektiv. Den foregående planen Handlingsplan for psykisk helse og rusmiddelpolitikk
2016-2019, ble så omfattende og lite konkret at den ikke lot seg evaluere slik det var planlagt. Flere
av de tidligere planenes ambisjoner var også å ivareta mål og tiltak for tjenester både på
forebyggings- og rehabiliteringsområdet. Dette synes bedre ivaretatt i de respektive enhetenes
virksomhetsplaner. Det ble gitt et mandat fra kommunalsjefenes ledermøte (KLM) til
arbeidsgruppen. Den nye alkoholpolitiske handlingsplanen vil være et overordnet styringsdokument
for kommunen i forvaltningen av alkoholloven.

Det overordnede målet med alkoholpolitikken i Norge er reduksjon av de negative konsekvensene
alkoholbruk har for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn. Norge har en restriktiv
alkoholpolitikk sammenlignet med de fleste andre europeiske land. De viktigste virkemidlene er
bevilgningssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgiftspolitikken.
Regjeringen Solberg har slått fast at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast.

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet for lokalsamfunnets
utvikling. De ulike fokusområdene vil bli kommentert i kunnskapsgrunnlaget i alkoholpolitisk
handlingsplan. Kommuneplanens samfunnsdel har fire fokusområder:

Attraktivitet
God oppvekst
Trygghet for innbyggerne
Natur og miljø

Den lokale alkoholpolitikken skal utformes slik at disse hensynene ivaretas.

1.2 Lovgrunnlaget
Alkoholloven regulerer statens og kommunenes ansvarsområder vedrørende innførsel til, utførsel fra
og omsetning av alkoholholdig drikk i Norge. Loven og forskriftene inneholder også bestemmelser
om anvendelse av alkohol i visse sammenhenger og særlige påbud og forbud knyttet til alkoholholdig
drikk.

Alkohollovens formål er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skadene som alkoholbruk kan medføre, hovedsakelig gjennom å begrense tilgjengeligheten og
forbruket av alkoholholdig drikk. Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme egen
alkoholpolitikk. Alkoholloven krever imidlertid at kommunene skal utføre kontroll med utøvelsen av
salgs- og skjenkebevillinger, sikre at søkere om bevilling oppfyller lovens krav, veilede
bevillingshavere i alkoholloven og sanksjonere mot brudd på alkoholloven.
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1.3 Målsettinger
Kommunen har ansvar for at den lokale alkoholpolitikken medvirker til at omsetning av alkohol skjer
på forsvarlig vis og innenfor lovverkets rammer. Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer er et
styringsredskap for å begrense skadevirkningen av alkoholbruk.

Horten kommunes målsettinger for alkoholpolitikken er som følger:
Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer skal være forutsigbare, tydelige og tilgjengelige
Kommunen skal tilrettelegge for alkoholfrie soner og arenaer, særlig med tanke på barn og
unge
Kommunen skal ha et bredt spekter av kulturtilbud og næringsvirksomheter
Kommunen skal ha en forsvarlig helsetjeneste som ivaretar rett til nødvendig helsehjelp før,
under og etter behandling

Oppsummert:
Mål Virkemiddel Vurderingskriterier Ansvar
Forutsigbarhet,
tydelighet og
tilgjengelighet

Forsvarlig
alkoholhåndtering

Alkoholpolitiske
retningslinjer

Vilkår om E-
læringskurset:
«Ansvarlig vertskap»

Saksbehandlingen

Gjennomført/ikke
gjennomført

Administrasjon

Administrasjon/bevillingshaver

Trygghet i
lokalsamfunnet

Alkoholfrie soner

Dialogforum

Har/Har ikke

Har/har ikke

Alle kommunalområder

Administrasjon
Attraktivt og
mangfoldig kultur-
og næringsliv

Variert overnattings-
og serveringstilbud

Alkoholpolitiske
retningslinjer

Kultur og samfunnsutvikling

God folkehelse Forebyggende innsats
og aktivitet

Informasjon til
innbyggerne om
alkoholens innvirkning
for helse

Kultur og samfunnsutvikling
Oppvekst
Helse og velferd

Forebygging,
behandling og
oppfølging til
personer og/eller
pårørende til med
alkoholrelaterte
helse-og sosial

Tjenester etter helse
og
omsorgstjenesteloven
Forsvarlige og
tilgjengelige
helsetjenester

Fått/ikke fått
Antall klager

Helse og Velferd
Oppvekst
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2. Kunnskapsgrunnlag

Horten kommune skal legge forskningsbasert kunnskap til grunn for sine valg av overordnede
målsettinger for alkoholpolitikken, og målene skal ha sammenheng med de lokale fokusområdene i
kommuneplanens samfunnsdel.

2.1 Folkehelse
Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død i befolkningen.
Alkoholbruk medfører en rekke skader og problemer, både for enkeltindivid, tredjepersoner og
samfunnet for øvrig. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker størst belastning både i et individuelt
perspektiv og i et samfunnsperspektiv. De fleste skader og ulykker skjer ikke som følge av langvarig
bruk, men som følge av brå alkoholpåvirkning og rus. Redusert forbruk av alkohol i befolkningen kan
gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Kommunen er en sentral
aktør i arbeidet med å begrense alkohol.
Det er nødvendig at kommunen har et folkehelseperspektiv på alkoholpolitikken, dvs. iverksette
tiltak som retter seg mot hele befolkningen eller generelle grupper. Forebygging avalkoholrelaterte
skader må sees i sammenheng med andre folkehelsetiltak. Skjenking og salg av alkohol kan gi viktige
inntekter og arbeidsplasser i kommunen, og en godt fungerende utelivsnæring kan være en viktig del
av et lokalmiljø. Samtidig kan et høyt alkoholforbruk medføre store kostnader og menneskelige
lidelser i form av ulykker, skader og andre negative helsekonsekvenser. Et høyt alkoholforbruk kan
også gi flere konsekvenser for lokalmiljøet som kan være uheldige og i noen tilfeller direkte skadelige.

2.1.1 Folkehelse i Horten kommune
Folkehelsen i Horten er generelt god. Samtidig har kommunen noen levekårsutfordringer.
Folkehelseprofilen viser at 11 % av barn og unge i Horten kommune vokser opp i vedvarende
lavinntekt, andelen enslige forsørgere er høyere enn fylket og landet for øvrig, og 11 % i
aldersgruppen 20 -29 år mottar stønad til livsopphold noe som er høyere enn fylket og landet for
øvrig. Profilen viser også at 25% ikke fullfører videregående opplæring innen 5 år etter avsluttet
ungdomsskole. Tallet for landet forøvrig er 22 %. Dette er risikofaktorer som gir økt sårbarhet for
skadevirkninger av høyt alkoholbruk.

Tall fra alkohol omsatt i
dagligvare og vinmonopol at
gjennomsnittskonsumet i
Horten er høyere enn Vestfold
og landet for øvrig. Figur 1
viser at hver innbygger over 15
år i snitt drikker 5.5 liter ren
alkohol per år.
Landsgjennomsnittet og
gjennomsnitt for Vestfold
forøvrig er 5 liter. Salg av
alkohol fra festivaler og fra
restaurant- og
skjenkenæringen er ikke med i
statistikken.

Ifølge Ungdataundersøkelsen
2017 oppgir 13 % av
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ungdomsskoleelevene å ha drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset. Dette er ikke signifikant
forskjellig fra landet for øvrig med 12 %. Derimot er det en lavere andel enn landet for øvrig blant
elever i vgs. 1. klasse som har drukket seg beruset siste år, med 43 % mot 46 %. Hyppigheten av
alkoholinntak øker med alder helt frem til 80 år i Vestfold, mens antall enheter per drikkesituasjon
går ned med økende alder. Flest enheter per situasjon ser man i gruppen 18 –24 år.
Befolkningsgrupper med høy utdanning og inntekt drikker oftest og samlet sett mest, men har færre
alkoholrelaterte problemer og skader enn gruppen med lav utdanning og lav inntekt.

Jo høyere alkoholforbruket er i befolkningen, desto flere er det som har risikofylt alkoholbruk.
Totalforbruket er derfor en god indikator på hvor mange som har et svært høyt alkoholinntak, og
dermed økt risiko for helsemessige og sosiale skader.

2.2 Alkohol og helse
Alkohol er det vanligste rusmidlet i vår kultur. Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten
skaderisiko for friske personer. Å drikke alkohol er likevel forbundet med helseskader, både i
forbindelse med enkeltepisoder og ved høyt forbruk over tid. Graden av helserisiko øker jo høyere
promille man får, og hvor ofte man drikker. Det er likevel store individuelle forskjeller.

Graden av beruselse øker risikoen for skader og ulykker. Foruten at en svært høy promille kan være
farlig i seg selv, øker også sjansen for å skade seg, eller for at andre kommer til skade. Risiko for
skade er større ved høy påvirkningsgrad. Svært høy promille kan medføre bevisstløshet ved at
pustesenteret i hjernen kan hemmes, og kan i verste fall medføre død. Årlig registreres det 6000
sykehusinnleggelser med akutt alkoholforgiftning. I tillegg til de umiddelbare farene ved høy
promille, vil høyt forbruk av alkohol over tid øke risikoen for flere alvorlige sykdommer og skade på
organer som hjerne, lever og hjerte.

Allerede ved å drikke ett eller to små glass vin daglig økes risikoen for flere kreftformer. Risikoen for
høyt blodtrykk, hjerneslag og leversykdom er høyere dersom man drikker tre alkoholenheter, for
eksempel 3 små glass vin, hver dag. Det å drikke minst fem øl, en hel flaske vin eller 1/4 flaske
brennevin ved samme anledning kan øke risikoen for en tidlig død. Risikoen for å dø tidlig tredobles
ved slike inntak flere ganger i uka. Hvor mye man må drikke for å ta skade av det varierer fra person
til person, men sjansen for å utvikle sykdom reduseres dersom man drikker med måte eller lar være å
drikke.

2.3 Trygghet i lokalsamfunnet
Trygghet for innbyggerne er et av fire overordnende mål i kommuneplanens samfunnsdel. En
overvekt av voldstilfellene i Norge er alkoholrelatert. Vold som blir utført i alkoholpåvirket tilstand
kan også påføre offeret smerte, sorg, angst og negativ psykososial utvikling i lang tid etter hendelsen.
Ofte er både offer og den som utøver vold påvirket, og mer enn halvparten av all alkoholrelatert vold
involverer de av oss som bare drikker «nå og da». Mange anmeldte voldtekter er også festrelatert, og
dette er en økende tendens. Mye av volden skjer ifølge Helsedirektoratetute på byen, og
skjenkesteder med høyt støynivå, trengsel og dårlig belysning, samt kommunens skjenketid, øker
også sjansen for mer vold. Dørvakter og bartendere er pliktet til å nekte gjester både inngang og
servering dersom de vurderes som åpenbart påvirket i den hensikt å forebygge at vold og skader
skjer på steder der folk drikker.

Hvert år oppgir mange personer at de har opplevd episoder med ubehag knyttet til andres inntak av
alkohol. Kvinner melder oftere om slikt ubehag enn menn. Ubehaget kan eksempelvis være generell
utrygghet, støy, bemerkninger, atferd som kan oppfattes som truende, uønsket seksuell
oppmerksomhet eller annen utilbørlig oppførsel fra berusede personer.
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2.4 Gode oppvekstsvilkår

God oppvekst er et av de andre overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel. Alkoholloven har
som overordnetmål å redusere de skadelige virkningene av alkoholbruk. Foreldres alkoholbruk kan
få negative konsekvenser for barna på en lang rekke områder. Mors alkoholbruk under
svangerskapet kan skade det ufødte barnet. Skadenes omfang og type varierer og er avhengig av
tidspunktet, alkoholmengden og forhold hos mor og barn. Det kan bl.a. vises som konsentrasjons-og
lærevansker og hyperaktivitet. Den mest alvorlige tilstanden er føtalt alkoholsyndrom, FAS.
Samlebetegnelsen for medfødte alkoholskader er FASD (Fetal alcohol syndrom disorders). Foreldres
alkoholmisbruk kan svekke omsorgen for, og tilknytningen til barna. Ungdom som har sett foreldrene
hyppig beruset, er mer utsatt for fysisk vold eller trusler om vold, depresjonssymptomer og
selvmordstanker og for en negativ relasjon til foreldrene. Skadelig bruk av rusmidler er ofte del av et
større problembilde der psykososiale vansker, sosioøkonomiske faktorer og relasjonsproblemer
påvirker barns oppvekstsvilkår og utvikling. Negative konsekvenser av foreldres rusmiddelbruk er
ikke utelukkende knyttet til storforbruk eller avhengighet, men også til mindre omfattende bruk.
Foreldrenes drikkevaner kan få betydning for barn/unges eget forhold til alkohol. Et gjennomgående
funn er at aksept av alkoholbruk fra foreldres side og alkoholrelaterte liberale holdninger/regler fører
til høyere forbruk blant ungdom.

2.5 Kulturperspektiv
Levende møteplasser som festivaler, konserter, restauranter, utesteder og annen kulturbasert
næring, skaper aktivitet, attraktivitet og arbeidsplasser. Attraktivitet er et av de overordnede målene
i kommuneplanens samfunnsdel. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) brukes ofte som
referanse, og viser tydelige sammenhenger mellom deltagelse i kulturlivet og folks helse. Ved å
sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, har
forskerne funnet at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer
tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som
ikke er så opptatt av kultur. Det er med andre ord god folkehelse i å tilrettelegge for kulturtilbud.
Noen av disse kulturtilbudene har salg av alkohol som en viktig inntektskilde. I Horten arrangeres det
hvert år flere festivaler. Arrangørene opplyser at festivalene baserer store deler av sine inntekter på
salg av mat og drikke, herunder alkoholholdig drikke.

2.6 Alkohol og næringsliv
“Næringslivet” omfatter i denne sammenheng både dagligvarehandelen som selger alkohol med
maks 4,7 volumprosent alkohol og alle spise-, skjenke-og overnattingssteder som serverer
alkoholholdige drikkevarer.

Horten kommune har 45 –50 virksomheter som har skjenkebevilling. Serveringsvirksomhetene har
en viktig rolle når det gjelder å gjøre Horten til en attraktiv kommune for innbyggere, næringsliv og
besøkende. Et attraktivt uteliv er en viktig del av et attraktivt sentrum. Mange bedrifter i Horten har
en rekke kunde- og leverandørbesøk i løpet av året og etterspør et godt tilbud av spise- og
drikkesteder lokalt.

En undersøkelse utført avMedon Economicsi 2017 på oppdrag fra NHO reiseliv viser at det er
724 ansatte i reiselivsbedrifter i Horten som bidrar med totalt 19 millioner i kommunale inntekter fra
inntektsskatt. Reiselivsbedrifter er definert som alle typer bedrifter som leverer tjenester til
mennesker på reise, dvs. opplevelses-, overnattings-, serverings-, transport og
formidlingsbedrifter. Grunnlaget omfatter dermed flere bedrifter enn serveringsbedrifter med
skjenkebevilling, men gir et anslag på hvilken betydning serveringsvirksomhetene har for
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verdiskapingen i Horten kommune. Hotell- og utelivsbransjen er et viktig arbeidssted for spesielt
ungdom og personer med innvandrerbakgrunn.

Det ble 13. mai 2019 avholdt et møte med representanter fra utelivsbransjen i Horten kommune der
formålet var å gi bransjen mulighet til å gi innspill til arbeidet med ny alkoholpolitisk
handlingsplan. Det foreligger et eget referat fra møtet.

Bransjen oppfatter dialogen med kommunen som god og kommunen responderer raskt ved
henvendelser og at de gir gode råd og tips til skjenkeansvarlig. De synes også det er bra med de
lovpålagte prøvene som gir profesjonelle aktører. På forbedringssiden er de opptatt av det gis bedre
informasjon om hva som skal vedlegges i søknaden om skjenkebevilling.

Når det gjelder ordningen med skjenkekontroller og prikksystem, støtter de denne. De poengterer
samtidig at det er viktig at utøvelsen av kontrollen tar høyde for at det kan oppstå situasjoner der det
er vanskelig å ha full kontroll og at kommunens oppfølging gjøres ut ifra en helhetsvurdering av
rapportene. Av forbedringer er bransjen opptatt av at kommunen ser an enkelttilfeller og utøver lik
praksis for alle.

Bransjen ønsker at dagens ordning med utvidet skjenketid om sommeren til kl. 0300 fortsetter for
utestedene i sentrum, i et forsøk på å dempe konkurransen fra Tønsberg. Det er et ønske om at
Horten og Åsgårdstrand skal oppleves som attraktive sommerbyer i tillegg til å opprettholde
arbeidsplasser.

2.7 Oversikt over alkoholpolitikken i andre kommuner i Vestfold
Av hensyn til konkurransesituasjonen, vil det være en fordel med mest mulig like vilkår for skjenke-
og utsalgssteder. I Vestfold er det utvidet skjenketid til kl. 0300 om sommeren i Tønsberg og Horten.
I de øvrige kommunene stenger alkoholserveringen kl. 0200 hele året.

Virkemidlene for å nå målene i alkoholloven varier noe mellom kommunene. Viktige stikkord fra de
alkoholpolitiske planene er skadebegrensning, trygge og gode opplevelser, forebyggende arbeid,
bevisste holdninger til forbruk av alkohol, kontrollert tilgjengelighet, seriøse og varierte møteplasser,
forutsigbare rammebetingelser, likebehandling, gjensidig forpliktelse, samarbeid, arbeidsplasser og
skatteinntekter til kommunen. Arenaer og møteplasser der hovedmålgruppen er barn og
barnefamilier, har i de fleste planene et restriktivt fokus med mål om mest mulig alkoholfrie soner.

I Tønsberg og Sandefjord har de i tillegg til de obligatoriske etablerer- og kunnskapskursene, også en
ordning med et obligatorisk ansvarlig vertskapskurs. Temaer som tas opp her er alkoholens rolle i
samfunnet, alkoholens egenskaper og virkninger, alkoholloven og sentrale skjenke-bestemmelser,
overskjenking og definisjon av åpenbart påvirket, samarbeid mellom kommune, politi og bransje,
utelivs-relaterte narkotika-problemer og kommunikasjon/konflikthåndtering.

Tønsberg og Sandefjord har også en ordning med regelmessige samarbeidsmøter
mellom virksomheter med skjenke- og salgsbevilling og offentlige aktører som politikere,
administrasjon, politi og andre aktuelle aktører som næringsforening, taxinæringen, buss-selskaper,
vaktselskaper, natteravnene og andre.
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3. Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkohol er en lovlig vare, og samfunnet har en større virkemiddelpolitisk verktøykasse til rådighet,
enn for illegale rusmidler. Det gjelder både på lokalt og på nasjonalt nivå. Det finnes omfattende
forskningsbasert kunnskap om hvor effektive virkemidlene er med hensyn til å forebygge alkoholbruk
og alkoholrelaterte problemer. Formålet med alkoholpolitiske retningslinjer er å bidra til
forutsigbarhet både for salgs- og skjenkenæringen og for kommunen som forvalter av alkohollovens
bestemmelser.

3.1 Definisjoner
Alkoholholdig drikk brukes som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5
volumprosent alkohol. Aldersgrensebestemmelsene gitt i loven, og som gjengis i retningslinjene,
gjelder også for drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk legger følgende definisjoner til grunn:

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol.
Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gr 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gr 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gr 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

3.2 Sosial dumping og konkurransevridning
Horten kommune støtter et seriøst arbeidsliv og etterstreber dette hos alle aktører. Minstelønn er
allmenngjort, og det settes derfor som et krav at bevillingshavere følger loven. Tiltaket er et tiltak for
å hindre sosial dumping, og konkurransevridning.

3.3 Kommunens virkemidler i alkoholpolitikken
Kommunen har en rekke virkemidler i utformingen av lokal alkoholpolitikk. Horten kommunes
alkoholpolitikk skal være forsvarlig, forutsigbar og forståelig både for næring og kommune. Horten
kommune har tidligere vedtatt at det skal tilstrebes å opprettholde alkoholfrie soner og arenaer.

Følgende virkemidler skal gjelde for Horten kommunes alkoholpolitikk 2020-2023:

Stimulere til, og legge til rette for at det skal være attraktive møtearenaer i kommunen, særlig
for barn og ungdom, hvor alkohol ikke serveres.
Øke kunnskap og bevissthet hos innbyggerne i kommunen om virkningene alkohol kan ha.
Økonomisk støtte til alkoholfrie arrangementer rettet mot barn og unge.
Det skal normaltikke skjenkes alkohol på kommunale skoler, barnehager, ungdomsklubber,
idretts-og fritidslokaler, verken i eller utenfor åpningstid.
Kulturhuset 37 og Bibliotek skal i størst mulig grad opprettholdes som alkoholfrie arenaer.
Det skal ikke skjenkes eller selges alkohol ved arrangementer som i hovedsak retter seg mot
barn og unge.
For å sikre ansvarlig alkoholhåndtering, etableres det, etter anbefaling fra fylkesmannen i
Vestfold, et dialogforum mellom skjenke-og salgsnæringen og offentlige og private berørte
aktører.
Alle skjenkesteder bør delta på “Ansvarlig vertskap” kurs utviklet av Helsedirektoratet.
Pålegge skjenkesteder med maksimal åpningstid å ha godkjente ordensvakter.
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I tråd med alkoholloven skal det gjennomføres en kvalitativt god kontrollvirksomhet med
steder som har bevilling for salg og skjenking av alkohol. Kontrollene kan være målrettede og
differensierte.
Ta initiativ og bidra til rus-/alkoholforebyggende og holdningsskapende arbeid i barnehager,
skoler, ungdomsklubber, idrettslag og festivaler.
Legge til rette for økt tilgjengelighet for barn og unge til inkluderende fritidstilbud som bidrar
til mestring, tilhørighet og trivsel.
Det innføres målrettet kontroll ved skjenkesteder, som søker om og får tillatelse til å skjenke
alkohol til 03:00.
Kommunen setter krav til bedrifter som ønsker skjenkebevilgning at deres ansatte minimum
får minstelønn etter satsene i allmenngjort minstelønn. Bevillingssøker må dokumentere at
ansatte har lønnsvilkår i hht ovennevnte ved søknad om skjenkebevilling. At ansatte har
minimum allmengjort minstelønn vil være et vilkår i bevillingen.

3.4 Felles for salgs- og skjenkebevillinger
Salg, skjenking, engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling
etter alkoholloven, jfr. § 1- 4a

Kommunedirektøren er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak i alle bevillings søknader etter
alkoholloven. Ved søknad om salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal Horten kommunes
søknadsskjema benyttes. Skjema kan hentes i rådhusets servicetorg, og ligger på kommunens
internettsider. Vedtakene som er gjort på delegert myndighet legges samlet frem for politisk
behandling, for å sikre den politiske styringen og forankringen. Vedtakene legges fram for
Hovedutvalget for Helse, omsorg og sosial (HHOS). HHOS skal vurdere og behandle klager på vedtak
fattet av administrasjonen.

Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives.

Tildelingene av bevilling for alkoholholdige drikkevarer gjelder frem til 30.06.2024, dersom ikke annet
er fastsatt i enkeltvedtak, eller bevillingen av andre grunner er falt bort. Det må søkes om ny
bevilling hvert år, etter nytt kommunestyre er konstituert.

3.5 Salg av alkohol gruppe 1
Salgsbevillinger kan tildeles dagligvareforretninger, og spesialforretninger. Det er omsetningen av
vareslagene som er avgjørende for hvorvidt stedet regnes som en dagligvarebutikk eller som en
kiosk. Vareutvalget i hyllene er ikke tilstrekkelig. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra
retningslinjene dersom dette er hensiktsmessig ut fra en helhetsvurdering. Med spesialforretninger
menes forretninger som tilbyr ett bredt utvalg av alkoholholdige og alkoholsvake drikk, med inntil
4,7% alkoholinnhold. Utsalgsstedet må også ha ett utvalg alkoholfrie alternativ. Det må
dokumenteres enn bestått prøve for å få salgsbevilling.

3.6 Skjenkebevillinger
Skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 kan tildeles til følgende konsepter:
Spisesteder, skjenkesteder med liten eller ingen matservering, studentsteder, overnattingssteder og
selskapslokaler. Med “spisesteder” menes steder hvor matomsetningen utgjør hoveddelen av
totalomsetningen. Inngangspenger beregnes ikke med som en del av totalomsetningen. Ved alle
spisesteder skal det foreligge et fullverdig mattilbud. Med “overnattingssteder” menes virksomheter
som har rom med dusj/bad og toalett. I tillegg må virksomheten også ha resepsjonstjeneste. Ved
virksomheter som ikke oppfyller de spesifikke krav til overnattingssteder kan det etter en konkret
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vurdering gjøres unntak, dersom avvikene er av mindre omfang. Skjenkebevilling for minibar gir også
anledning til å servere brennevin under forutsetning av at bevillingshaver sørger for tilstrekkelig gode
rutiner som hindrer at brennevin serveres fra minibar på tidspunkt da skjenking av brennevin ikke
skal finne sted, og at det tas tilstrekkelig hensyn til aldersgrensebestemmelsene. Med “steder med
liten eller ingen matservering” menes puber, barer, diskotek e.l., som ikke faller inn under andre
kategorier.
Med “selskapslokaler” menes lokaler der sluttede selskaper avholdes. Dersom lokalet er åpent for
alminnelig publikum, må det sluttede selskap holdes fysisk atskilt fra den øvrige del av lokalet. Med
dette menes at det sluttede selskapet må holdes i et eget rom på skjenkestedet.
Avskjerming i form av planter eller andre provisoriske løsninger aksepteres ikke.
Med «studentsteder» menes steder som har studenter og ansatte ved høyere læresteder som
primær målgruppe, og som ikke har erverv som formål.

Nye bevillinger til andre konsepter kan tildeles etter en konkret vurdering. Skal skjenkebevilling gis,
bør det foreligge andre forhold/sider ved konseptet/virksomheten som tilsier at slik bevilling bør
gis. For utvidelse av eksisterende skjenkesteder må det fattes nytt vedtak om tildeling av bevilling for
det utvidede arealet.

3.7 Salgs- skjenketider for alkoholholdig drikk i Horten kommune
Maksimaltider for salg og skjenketider er regulert i alkoholloven med forskrifter. Horten kommune
har i tillegg vedtatt følgende begrensninger.

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol (gruppe 1
og 2) kan skje alle dager fra 1. september til 14. mai fra kl. 08.00 til 02.00, og alle dager fra 15. mai til
31. august fra kl. 08.00 til 03.00. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer
(gruppe 3) kan skje alle dager mellom fra 1. september til 14. mai fra kl. 13.00 til 02.00, og alle dager
fra 15. mai til 31. august fra kl. 13.00 til 03.00.

Det kan vedtas innskrenkninger i skjenketiden for det enkelte skjenkested. Skjenking av alkoholholdig
drikk skal følge skjenkestedets åpningstid innenfor skjenketiden i første og andre ledd.
Alkoholholdig drikk som ikke er konsumert senest 30 minutter etter skjenketidens utløp skal ryddes
fra gjestens bord.

Salgstid alkoholholdig drikk:
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skal følge
utsalgsstedets åpningstid innenfor salgs-og utleveringstider som er bestemt av kommunestyret:

Fra kl. 08.00 til 20.00 hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag
Fra kl. 08.00 til 18.00 dager før søn- og helligdager (påske-, pinse, jule-og nyttårsaften)
Alkoholholdig drikk må være registrert i kassen før salgstidens slutt.

3.8 Kommunens rett til å sette vilkår for tildeling av skjenkebevilling
Adgangen til å stille vilkår er et viktig alkoholpolitisk instrument. Det er opp til kommunen etter
søknad, å vurdere om skjenkebevilling skal innvilges eller ikke. Etvedtak om å gi skjenkebevilling er et
begunstigende vedtak. Et vilkår er et forbehold som tar sikte på å begrense rekkevidden av
bevillingen.

Vilkårsadgangen etter alkoholloven er i samsvar med vilkårsadgangen som følger avden alminnelige
forvaltningsretten. For at vilkåret skal være lovlig, må det ha sakligsammenheng med den bevillingen
som gis, for eksempel fremme alkohollovens formål, lette kontrollen eller avverge skadevirkningene
ved skjenking av alkoholholdigdrikk. Med alkohollovens formål menes både den generelle
formålsbestemmelsen i § 1-1 og de spesielle formålene med de enkelte bestemmelsene.
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l vurderingen av om et vilkår er lovlig og rimelig må det legges vekt på lovens ordlyd, bakgrunnen for
bestemmelsen og formålet med den. De offentlige behov og interesser må ses i sammenheng med
hvilken virkning det foreslåtte vilkåret vil få for bevillingshaver. Det kan settes både generelle vilkår
for alle skjenkesteder i kommunen og individuelle vilkår i tilknytning til hvert enkelt bevillingsvedtak.
Ved fastsettelse av vilkår kreves en forankring til loven.

Det kan settes vilkår om:
bestemt aldersgrense for adgang
ordensvakter
kravtil utforming av lokalene
at det ikke fastsettes enhetspriser og/eller gis rabatter på alkoholholdig drikk

Vilkårene kan bidra til å begrense tilgjengeligheten til alkohol og kan også begrunnes i hensynet til
kontroll med utøvelsen av bevillingen. Vilkårene må ikke være uforholdsmessig tyngende eller av
andre grunner urimelig. Det er en sammenheng mellom disse to kravene: Jo klarere vilkåret fremmer
lovens formål, desto tyngre vilkår kan aksepteres. Enkelte vilkår vil stort sett alltid være så tyngende
at de ikke er lovlige selv om sammenhengen er åpenbar og effekten garantert. Dette gjelder for
eksempel vilkår som griper inn i bevillingshavers personlige integritet eller frihet.

3.9 Saksbehandling
Ved vurdering om bevilling bør gis skal kommunen skal kommunen ivareta alkohollovens mål om å
begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Følgende lokale forhold må legges til grunn før bevilling evt kan gis:

Målsettinger og føringer lagt i alkoholpolitisk handlingsplan.
Stedets beliggenhet. (Er stedet for eksempel lokalisert i nær tilknytning til lekeområder for
barn, ungdomsklubber, idrettsarenaer etc.)
Stedets karakter. (Har stedet for eksempel profil som strippeklubb, tilrettelagt for tipping,
nattklubb etc.)
Driftskonsept og målgruppe.
Trafikk- og ordensmessige forhold.
Næringspolitiske hensyn.
Innbyggernes rett til nattero etter kl. 23.00.
Hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Folkehelseprofilen for Horten.
Om bevillingssøker og personer nevnt i alkohollovens § 1-7 b er egnet til å ha salgs- og
skjenkebevilling.

3.9.1 Uttalelser som kan legges til grunn ved behandling av søknad
Ved søknad om ny bevilling skal det innhentes uttalelse for å sikre forsvarlig behandling av
søknaden. Det kan være aktuelt å innhente uttalelse fra:

Politiet
Skatteoppkrever
Skatteetaten og avgiftsmyndighetene
Arbeidstilsynet
Plan og utbyggingstjenesten
Kommuneoverlegen
Kommunalområde teknisk
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Mattilsynet
NAV
Enhet for rus og psykisk helse

3.10 Ambulerende skjenkebevillinger
Det må i enkelte tilfeller søkes om ambulerende bevilling for lukkede arrangementer (sluttet
selskap). Med “sluttet selskap” menes en krets av personer som samles for et bestemt formål i et
bestemt lokale. Medlemmene i selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående
ikke kan komme inn uten at visse former følges. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste
eller kjøper billetter. I tvilstilfeller avgjør kommunen etter skjønn om et selskap kan betegnessom
”sluttetselskap” i alkohollovens forstand.

3.11 Skjenkebevillinger for en enkelt anledning
En skjenkebevilling for en enkelt anledning er en tillatelse til å selge alkoholholdig drikk under et
arrangement som skal være åpent for publikum. En skjenkebevilling for en enkelt anledning kan
nyttes for lokaler hvor det ellers ikke er tillatt å selge alkoholholdig drikk (for eksempel for en
tilstelning i et bygdehus).
Et arrangement som er innvilget skjenkebevilling for en enkelt anledning er undergitt den ordinære
kontrollen fra kommunens skjenkekontrollører og vil kunne bli oppsøkt under arrangementet.

Arrangør av festivaler, eller andre arrangementer med forventet stort publikum må gjennomføre
risiko og sikkerhetsanalyse for arrangementet, og må vedlegge sikkerhetsplan før bevilling kan gis.

3.12 Tillatelser til uteservering
Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning ved bruk av elektrisk anlegg/høyttaler på
uteserveringen etter kl. 23.00. Musikk eller underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig
sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen
foregår. Dører og vinduer skal være lukket etter kl. 23.00 av hensyn til beboere i omgivelsene.

Fremkommeligheten og de trafikale forhold skal være gode etter etablering av
uteserveringen. Bredden til fri ferdsel avgjøres etter en konkret vurdering, den skal i utgangspunktet
ikke være under 2 meter. Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel. Alle stedets innretninger
som skilt, blomster o.a. skal være innenfor grensen på 2 meter, slik at den faktiske bredden til fri
ferdsel er 2 meter.

For etableringer som ikke fjernes utenfor sommersesongen skal det være min 3,20 meter fri bredde
for å kunne foreta snørydding der hvor det er aktueltfor kommunen.
Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det arealet som ikke er skjenkeareal.

Følgende avgrensninger godtas:
«Metallgjerder i lengre seksjoner som ikke er grunnfaste i kombinasjon med tøy eller tau, eller andre
løsninger som sikrer behovet for avgrensing og flyttbarhet.»
Avgrensinger på offentlig grunn skal fjernes når de ikke er i bruk.
Før tillatelsen til uteservering tas i bruk, skal søker sende egenerklæring til Horten kommune som
bekrefter at søker har lovlig adgang til å benytte arealet til uteservering.

Musikk er et viktig innslag i våre kulturopplevelser. Både å delta og lytte til musikk gir positive
opplevelser. Helsemyndighetene ønsker å bidra til at flest mulig skal få del i slike positive
opplevelser, men samtidig påse at musikken utøves på lydnivåer som ikke fører til hørselsskader eller
helseplager for publikum eller mennesker som oppholder seg i nærmiljøet.
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Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder (Musikkanlegg og helse –Veileder til arrangører og
kommunen). Det er en forutsetning at arrangører med kommunal skjenkebevilling forholder seg til
de retningslinjer som er gitt i denne veilederen.
Det er ikke noe nytt at myndighetene stiller krav til begrensning av lydnivåer og støy som kan
medføre en belastning på helse-ogtrivselsmessige forhold. Lokale myndigheter har imidlertid
manglet konkrete anbefalinger om akseptable lydnivåer ved konserter, festivaler, o.l. Dette har igjen
bidratt til ulik håndheving av bestemmelser i helse- og miljølovgivningen fra kommune til kommune,
samtidig som utøvere og arrangører har manglet retningslinjer å forholde seg til.
Ved fastsetting av anbefalte lydnivåer og målemetoder i denne veilederen, er det lagt vekt på
tilpasning til både nasjonale og internasjonale anbefalinger på området. Lydnivåene er dessuten
valgt med sikte på å beskytte hørselen til personer som går ofte på konserter og musikk -
arrangementer, og spesielt barn og ungdom blant disse.

For enkeltarrangementer tillates det utvidet bruk av lydanlegg til kl. 24.00 på kveld til lørdag og
søndag.

3.13 Kontroll med salgs- og skjenkesteder
Kontrollen med kommunale bevillinger er tillagt kommunen.
Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve adgang til salgs-og skjenkestedets lokaler og
regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver og
kontrollere føring av internkontroll etter forskriftens kapittel 8.

Kontrollen skal særlig omfatte salgs-og skjenketidene, aldersbestemmelsene, og at det ikke selges
eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kontroll kan også rette seg mot
forhold kommunen synes er hensiktsmessig etter en vurdering av lokale forhold.
Skjenkekontroller skal utføres av to personer som sammen kontrollerer skjenkestedene. Variasjon i
kontrollarbeidet vil bli vektlagt. Spisesteder med lav alkoholomsetning vil i større grad få åpen
kontroll. Steder med høy alkoholomsetning, 18-års aldersgrense og med lang skjenketid vil få
anonyme kontroller. Kontrollene kan skje på alle ukedager men med hovedvekt på fredager og
lørdager.

Helsedirektoratets veileder for skjenkekontroll ligger til grunn for all
kontrollvirksomhet. Enkeltanledninger av en viss størrelse skal også kontrolleres.

3.14 Dispensasjon
Ordføreren kan, om det finnes gode grunner for det, i samråd med kommunedirektøren gi
dispensasjon fra alkoholpolitiske retningslinjer.

4. Kilder og referanser

Helsenorge.no

www.lovdata.no

www.helsedirektoratet.no

www.kommunetorget.no

https://helsenorge.no/
https://helsenorge.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
https://hortenkommune365-my.sharepoint.com/personal/christine_hotvedt_horten_kommune_no/Documents/Chatfiler%20for%20Microsoft%20Teams/www.helsedirektoratet.no
http://www.kommunetorget.no/
http://www.kommunetorget.no/
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